
https://www.socioclub.net/ 

 :مفهوم الاتصال والتواصل

لت مباشس  - ة أو الاجصاٌ هى العملُت التي ًخم مً خاللها هلل وجبادٌ اإلاعلىماث وألافياز وآلازاء أو الاهطباعاث بين طسفين أو أهثر طىاء بطٍس

م الاجصاٌ ًخم  غير مباشسة بىطُلت أو بعدة وطائل، وذلً بهدف ؤلاعالم والدعاًت وؤلاًحاء بأفياز أو اججاهاث أو أهداف معُىت، وعً طٍس

يىن هىان جفاعل بين ؤلاوظان وغيره  .جىحُد الفىس والاجفاق على اإلافهىماث وحظهُل عملُت إصداز اللسازاث، ٍو

عخبر مفهىم الاجصاٌ أحد الظماث ؤلاوظاهُت البازشة طىاء أوان ذلً في شيل ولماث أو صىز أو مىطُلى، مفُد أو طاز ملصىد و  - َو

 .احي أو مع آلاخٍسًعشىائي، فعلي أو مظختر، واضح أو غامع، ذ

ً العالكاث بين املجخمع أوان صغيرا أو هبيرا، وجبادٌ اإلاعلىماث وألافياز والخجازب فُما - لها جيٍى  الاجصاٌ هى العملُت التي ًخم عً طٍس

 .بُنهم

دخل طمً هره العملُت ول م - ا ًخصل باهخلاٌ ألافياز هىان اجفاق بين العلماء على اعخباز الاجصاٌ عملُت أطاطُت في حُاة املجخمع، ٍو

واإلاعلىماث مً فسد آلخس أو مً جماعت ألخسي طىاء واهذ ذاث طبُعت اجخماعُت أو زلافُت أو علمُت، وطىاء واهذ جخصل بالىاض أهفظهم أو 

 .بالبِئت التي ٌعِشىن فيها

مىً الىظس لعملُت الاجصاٌ علم الاجصاٌ ًمخد أصىله مً عدة علىم أهمها العلىم الاجخماعُت وعلم الىفع واللغت والاك- خصاد والظُاطت ٍو

ت أطاطها الحاجت إلى الىالم أو الىخابت والاطخمخاع والخفاعل مع آلاخٍسً  .في أبظط صىزها على أنها عملُت هظٍس

 :الفرق بين الاتصال والتواصل

 ىن وم  .شاهدة البرامجالاجصاٌ: ًلخصس مفهىم الاجصاٌ على وجىد إًجابُت مً طسف واحد واالجصاٌ بين الخلفٍص

 الخىاصل: ٌعني اإلاشازهت أو الاجصاٌ ذهابا وإًابا هما هى الحاٌ بين اإلاعلم وطالبت في غسفت الصف. 

 :مفهوم الاتصال والتواصل

اعس هي عملُت اجخماعُت جفاعلُت مخبادلت بين ألاطساف اإلاشترهت بها )اإلاسطل واإلاظخلبل( ومً خاللها ًخم الخعبير عً الراث وألافياز واإلاش

س العالكاث وجحلُم ألاهداف اإلايشىدة  ...وهلل وجبادٌ ألافياز واإلاعلىماث والاهطباعاث والخبراث وجؤدي إلى إشاعت الفهم والخعاطف وجطٍى

 :تعريف الاتصال والتواصل في علم النفس

كد حشير إلى هلل اهطباعذ مً البِئت إلى اليائً ٌعسفه "وازان" على اهه هلل اهطباع أو جأزير مً مىطلت إلى أخسي دون الىلل الفعلي إلاادة ما، و 

 .وبالعىع، أو مً فسد إلى آخس

دسخدم مفهىم الخىاصل عادة في حدود اإلاعنى ألاخير لإلشازة إلى الظاهسة ألاطاطُت في علم الىفع: مثاٌ إن الىالم وطُلت مً وطائل  ٍو

 .الاجصاٌ
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لت أو بأخسي في العالكت اإلاخبادلت بين أعظاء الجماعت وأزائهم ذلً أن علم الىفع ًدىاٌو الاجصاٌ بالدزاطت بىصفه وظل ا جماعُا ًؤزس بطٍس

 .واججاهاتهم وما إلى ذلً

 .أما الخىاصل فهى عملُت جفاعل اجخماعي بين الىاض، وأًظا عملُت هلل معلىماث، ومشاعس وأفياز ومعخلداث بين طسفين

أًظا هي عملُت جىاصل بين طسفين: مسطل ومظخلبل وبُنهما زطالت، حُث ال جخم عملُت الخىاصل ما لم ًخم جسجمت زمىش السطالت اإلاىلىلت 

 .جسجمت طلُمت ًدزهها اإلاظخلبل

ططساب في الخىاصل، في حالت عدم كدزة اإلاسطل على الخعبير عً زمىش السطالت أو عدم فهم اإلاظخلبل لسمىش السطالت، فهىا جىجد حالت ا

 .حُث ًجب أن ًيىن هىان اجحاد واجفاق واوسجام مع آلاخٍسً

 :الاتصال في التربية

 .ًسي هيرث لُفً أن الاجصاٌ هى العملُت التي ًمىً بىاططتها هلل الخغُير الري ًحدر في إحدي مىاطم املجاٌ الظلىوي إلى مىطلت أخسي  -

لاٌ عً أي مىطلخين في املجاٌ إنهما  - ترجب على ذلً ٍو مخىاصلخان إذا وان الخغير في حالت إحداهما ًترجب علُه حدور حغير في حالت أخسي ٍو

 .ًخم الخىاصل على دزجت مخفاوجت

أًظا، الاجصاٌ هى العملُت التي ًخم مً خاللها اهخلاٌ اإلاعسفت مً شخص آلخس حتى جصبح مشاعا بُنهما وجؤدي إلى الخفاهم بين هرًً  -

ؤزس الصخصين أو أه ثر؛ وبرلً ًصبح لهره العملُت عىاصس وميىهاث ولها اججاه حظير فُه وهدف حظعى إلى جحلُله ومجاٌ حعمل فُه ٍو

 .فيها، مما ًخظعها للمالحظت والبحث والخجٍسب والدزاطت العلمُت بىجه عام

 .الخفاهم اإلاخبادٌ بُنهما خص ي عبازة عً عملُت هلل هادفت للمعلىماث، مً شخص آلخس بغسض إًجاد هىع مًالاجصاٌ ال -

ت فهى عملُت ًخم مً خاللها هلل اإلاعلىماث وألافياز مً مثال: اإلاشسفت الفىُت إلى اإلا - علماث الاجصاٌ وظُفت زئِظُت مً مهام اللُاداث التربٍى

لإلزطاٌ والاطخلباٌ فهي جخللى  أو ألاطفاٌ أو أولُاء ألامىز، حُث جحصل على هره اإلاعلىماث وألافياز مً الخىجُه الفني باعخبازها وطُط

ججُب اإلاعلىمت مً الخىجُه بغسض إًصالها إلى الجهاث اإلاعىُت طىاء اإلاعلمت أو أولُاء ألامىز أو إدازة زوض أطفاٌ، هما جخللى اطخفظازاتهم و 

 .عنها وحعىد باكتراحاتهم إلى الخىجُه مسة أخسي 

بها اإلاؤطظاث الاجخماعُت اإلادزطُت وغير اإلادزطُت ألنها لِظذ والظلع التي ًمىً هللها ًسي علماء التربُت أن الاجصاٌ عملُت حعلُمُت جلىم  -

 .مً ميان آلخس وعىدما ًخحلم الخعلُم وجخم اإلاشازهت في ألافياز واإلاهازاث.. ًمىً أن جىلل بين ألافساد هلال مادًا هما جىلل ألاشُاء

 :الاتصال في مجال علم الاجتماع

 .طسفين إلى أن جصير مهازة معُىت )فىسة أو مهازة أو اججاه( مجاال مشتروا بُنهما هى عملُت جفاعل بين
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ذلً أن علم الاجخماع ًدىاٌو الاجصاٌ بىصفه عملُت اجخماعُت، وطسوزاث اطخمساز الحُاة الاجخماعُت ذاتها، وجخدم في املحل ألاٌو وظُفت 

 .الخيامل الاجخماعي

دٌ الخىاصل عى عملُت هلل ألافياز والخجازب وجبادٌ اإلاعلىماث وألاحاطِع بين ألافساد والجماعذ وكد ًبني على اإلاىافلت أو على اإلاعازطت  ٍو

 .والاخخالف

 :الاتصال في مجال الخدمة الاجتماعية

.، إذا ٌعسف بأهه هى جىصُل فىسة أو معنى أو خبرة أو حالت عاطفُت مً شخص على آخس أو مً جماعت إلى شخص أو مً جماعت إلى جماعت..

 .كام الفسد باالجصاٌ بأخس فئهه ًحاٌو إكامت عملُت مشازهت في السأي أو في الخفىير أو في الخبرة

عخبر الاجصاٌ عملُت اجخماعُت جخظمً مصدز "أي فسد ًىلل زطالت مً أي هىع وجيىن لفظُت أو غير لفظُت التي هللذ للمخللي عبر الللىاة  َو

 .واإلاصدز، واإلالخلى زبما ًيىن أهثر أو أكل بساعت في هلل السطالت بسمىش مالئمت طىاء زمصث أو لم جسمص

ت هبري في السعاًت الاجخماعُت ألن ألاخصائُين الاجخماعُين ال بد مً جخىافس فيهم مهازاث أخصائي ولدزاطت أشياٌ ومهازاث الاجصاٌ أهمُ

ً حُث جخظمً ملاًِع وإجساءاث ًيىن غالبا هدفها هى جحظين الاجصاٌ ألن الخدماث الاجخماعُت   الاجصاٌ مع العمالء والىاض آلاخٍس

 ٌ في حصٌى ألاخصائُين على معلىماث مً العمالء مً صعىباث الاجصاٌ بصفت عامت.هثيرا ما ًىجه إليها الاهخلاد إلخفاق وفشل الاجصا


